
 
 

 

 פרויקטים ניהול שירותי מתן :09/2021פומבי מס' מכרז 

 

  מסמך שאלות הבהרה

 והתייחסות המזמינה: ותלהלן השאל ובהתאם למועדים שנקבעו, למכרז שבנדון שהוגשהת הבהרה במסגרת שאל

עמוד  מס'

 במכרז

 תשובה שאלה סעיף

1    
 פרויקט מנהלי כמה של שמות לציין ניתן האם

 ניתן איפה כן אם?  הסף בתנאי שעומדים
 ? זאת לרשום

לא. הדרישה הינה כי גורם אחד 

ספציפי )אדם( יהיה מעניק השירות 

למזמינה ואת פרטיו יש להציג במסגרת 

 ההצעה. 

 בפרויקטי להשתמש ניתן הניסיון להוכחת האם   2
 ממשלתיים לא גופים עבור בינוי

 ? ( יזמיות חברות)  

 כן. 

 מענה הנותן הנדסאי כמועמד להציג ניתן האם   3
 ?הנדרש לניסיון

לא. הדרישה הינה למהנדס אזרחי בעל 

 תעודה. 

 מהנדס שיהיה פרויקט מנהל להציג ניתן האם   4
 ?הנדסאי שהינו בפועל ומפקח אזרחי

לא. מי שמוצג על ידי המציע כגורם 

המטפל הוא שיעניק את השירותים 

למזמינה ועליו לעמוד בתנאים 

הקבועים במכרז. רה גם תשובה 

 לעיל.  1לשאלה 

סעיף מס'   3עמוד  5
2 

 העבודה האם לדעת ברצוננו
 עבודה הינה היועץ של

 ? חלקית או מלאה במשרה

מאחר ומדובר בהתקשרות עם קבלן 

חיצוני השאלה אינה רלוונטית. תשומת 

להסכם  9לב המציעים להוראות סעיף 

הקובעות  9.2ובפרט הוראות סעיף 

 נוכחות מינימלית במשרדי המזמינה. 

סעיף מס'  3עמוד  6
2 

 שעות עבור הינו ט"שכ האם
 ? מדווחות עבודה

שכר העבודה הינו בגין אספקת 

בכללותם ללא קשר לכמות השירותים 

שעות בפועל אך בכפוף לעמידת הזוכה 

בהתחייבויות הקבועות במכרז 

בות כאלה העוסקות רובהסכם, ל

 בהיקפי נוכחות. 

 סעיף 9עמוד  7
 מספר

15.3  ,
15.4 

 : מידה אמות לדעת נבקש
 המציע ניסיון.  1
 הפרויקטים כמות.  2
 אישית התרשמות.  3

 ? הריאיון כולל הסעיפים מן אחד כל משקל מה

הנושא נשקל קודם לפרסום חוברת 

המכרז. לאור העובדה שוועדת 

המכרזים אינה מורכבת מהנדסים אלא 

מנבחרי ונציגי ציבור הוחלט לפרט את 

האספקטים עליהם יתבסס הניקוד תוך 

שהניקוד שינתן על ידי כל אחד מחברי 
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הועדה יהיה בהתבסס על הערכתו 

את האספקטים הכוללת לאחר שהביא 

 האמורים בסעיף בחשבון. 

 מהם לדעת ניתן האם   8
 ללא הצפויים הפרויקטים

 ופיקוח לניהול התחייבות
 ? החוזה בתקופת

יחס ילהוראות הכלליות מת 1.4סעיף 

להיקפם הכולל של הפרויקטים 

לאור העובדה שאין המכרז  הצפויים.

מתייחס לפרויקטים ספציפיים הוחלט 

שלא לפרט בדבר פרויקט ספציפי 

  כלשהו אלא לגבי היקפי העבודה. 

 אחריות ביטוח אישור להציג אפשר האם   9
 ?הזכייה לאחר מקצועית

הדרישה הינה לחתימת המציע על 

נספח הביטוח בשלב ההגשה ורק בשלב 

חתימת הסכם עם המציע הזוכה נדרש 

המציע הזוכה להמציא את האישור 

 כשהוא חתום על ידי הגורם המבטח. 

 מנהל במקביל לעבוד יצטרך פרויקטים כמה על   10
 ?הפרויקט

ראה הערכה בלתי מחייבת ושאינה 

 1.4מגבילה את המזמינה בסעיף 

 למסמך הוראות כלליות. 

 המכרז במסמכי החוזה על חתימה האם   11
 ?הזכייה לאחר רק תתבצע

במסגרת הצעתם על המציעים להגיש 

את כל חוברת המכרז כשהיא חתומה 

על ידם ובכללה גם את ההסכם. 

חתימת ההסכם על ידי מהמזינה תעשה 

בכפוף להשלמת פעולות נדרשות על ידי 

המציע שיבחר כזוכה, כמובן לאחר 

 בחירה בו כזוכה.  

של החוזה במידה והארכת  19.2בקשר לסעיף    12
נגרמת כתוצאה מהתנהלות של תקופת הביצוע 

החכ"ל או של העיריה או של הקבלן, האם 
עדיין המציע לא יהיה זכאי לתמורה בגין 

 הארכת תקופת הביצוע?
 
 

התשובה חיובית, המציע לא יהיה זכאי 

לכל תוספת, זאת בשים לב להיות 

 שכ"ט משוללם על בסיס חודשי. 

 04-650347במכרז צוין מס' טל'  טלפון של המשרד שגוי  מס' –טעות סופר    13
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